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Fihrist 

No. 
2680 — Jandarma Umum kumandanlığı 

1934 malî yılı bütçesinin 42 6ncı 
faslında yapılacak değişiklik hak
kında ' 3 

2581 — Evkaf umum müdürlüğü 1935 
malî yılı bütçe kanunu 2,8,13,12,18: 

16 
2682 — Vangölü gemi işletme idaresi 

1935 malî senesi bütçe kanunu 2,8:10, 
18,20,25,27,29:32 

2683 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1935 mali yılı bütçe kanunu 6,20: 

25,27,32:35 
268 4 — Tahlisiye umum müdürlüğü 

935 malî yılı bütçe kanunu 7,25:2ı , 
27,35:38 

2685 —Yüksek mühendis mektebi 1935 
yılı bütçe kanunu 18,47:48,49,50:52 

2686 — Türk parası kıymetini koruma 
kanununa müzeyyel kanun 2,12,58 

2687 — İstanbul üniversitesinin elektro-
mekanik şubesine aid alât ve ede
vat ve kitapların Yüksek mühendis 
mektebine devri hakkında kanun 7,26, 

2688 — Muvazene vergisi kanununu 
değiştiren 2417 numara ve 
26-lV-j 934 tarihli kanunun birinci 
maddesinin tadiline dair kanun 2,10-' 

12:58,59:62 
2689 — 1934 malî yılı muvazene kanu

nuna bağlı bütçelerde bazı değişik
likler yapılmasına dair kanun 26,40, 

54,56:58,59,62:65 
2690 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 

KANUNLAK 
Sayıfa No. Sayıfa 

bütçesinde i 900 liralık münakale 
yapılması hakkında kanun 2,54,68, 

74,75,76:79 
2691 — Posta, telgrat ve telefon umum 

müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe
sinde münakale icrasına dair .kanun 2,54, 

68:69,74,75,79:82 
2692 — Posta, telgraî ve telefon umum 

müdürlüğü 1935 malî senesi bütçe 
kanunu 54,69:74,75,82:85 

2693 — Reşit kadın ticaretinin meni 
hakkında l î teşrinievvel 1933 de 
Cenevrede imzalanan beynelmilel 
mukavelenin tasdikına dair kanun 18, 

48:49,89,90:93 
2694 — Suriyede Türklere ve Türkiyede 

Suriyelilere ait olan emlâk hakkın
daki İtilâfname müddetinin altı ay 
uzatılmasına dair kanun 18,49,89,93: 

96 
2695 — 1934 mali yılı umumî muvaze

ne kanununa bağlı bütçelere tnun-
•zam ve fevkalâde tahsisat veril
mesine dair kanun 54,88,10 0:101, 

103,104,105:108 
2696 — Konya ovası sulama idaresinin 

1931 malî senesi hesabı katî ka
nunu 40,98,110,111,113:116 

2697 — Yüksek mühendis mektebi 1931 
malî senesi hesabı katî kanunu 40,98, 

111,113,116:119 
2698 — 1493 numaı;alı ordu ikramiye 

kanununun birinci maddesinin ta
dili hakkında kanun 88,103,125M 26 



KARARLAR 
No* Sayıfa 
849 — Divanı muhasebat azalığınaMe-

med Ali Apa'ın seçildiğine dair 18,47, 
48,49 

850 — Beyşehirin Hüseyinler köyün
den Dirhemoğullarından Memed-
oğlu Ahmedin ölüm cezasına çar
pılması hakkında 40,55 

851 — Şebin Karahisann Bülbül ma
hallesinden Topal diğer adı Köle-
oğullarından Memedoğlu İbrahimin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 40, 

55 
852 — Urfanın Haran kazasında Der-

fioğullarından İbrahimoğlu Ömerin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 40, 

56 
853 — Ankaranın Aktaş mahallesinden 

Üsküplü Alioğlu Ayetin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında 54,74 

854 — Ayvacık kazasının Kuzlu köyün
den İsmailoğlu Memedin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında 54,74 

85 5 — Simavın Kırkkavak köyünden 
Mollaosmanoğullarından Alioğlu 
Hüseyinin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 54,75 

856 — Sinobun Başsöke köyünden Ha-
cıoğullarından Memedoğlu Meme
din ölüm cezasına çarpılması hak- . 
kında 54,75 

85 7 — Tokadın Mesudiye kazası mer
kez karakol efradından Bursalı Arh 
medoğlu Ramizin ölüm cezasına 

çarpılması hakkında 54,75 
858 — Akziyaret nahiyesinin Yukarı 

No. Sayıfa 
Kürdük köyünden Çeçeoğlu Ab 
durrahmanın ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 88,101 

859 Manavgatın Karabul köyünden Ha-
cıoğullanndan Ahmedoğlu Me
medin ölüm cezasına çarpılması-
hakkında 88,101 

860 — Halebin Abraç mahallesinden 
Abidinoğlu Hüseyin Fevzinin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 99,111 

861 — Tirebolunun Arageriş küyünden 
Mehdioğullarmdan Haliloğlu Asım 
ve Kavgaoğullarından Eminoğlu 
Hüseyinin ölüm cezalarına çarpıl
maları hakkında 99 111:113 

862 — Mart : mayıs 1934 aylarına aid 
Divanı muhasebat raporları 98,110, 

111,113: 1.0 
86 3 — Edirnenin Abalar köyü korucusu 

Neziroğlu Azizin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 122,125 

864 — Urfanın Horozköy ünden Sair-
oğlu Salihin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 122,125 

865 — Tekaüd, dul ve yetim maaşlarının 
ne gibi hallerle sukut edeceği hak
kında tefsire ihtiyaç bulunmadığına 
dair 54,75,122,125 

866 — Bayramiçin Küçüklü köyünden 
Haliloğlu Halil İbrahimin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 130,142 

867 -— Teşviki sanayi kanununa mü-
zeyyel 2261 sayılı kanunun mu
vakkat maddesinin tefsirine mahal-
olmadığı hakkında 130,142:143 

LÂYİHALAR 
1 — Amortisman sandığı hakkında 130 
2 — Ankarada tarih - coğrafya fakül

tesi kurulmasına dair 6,99 
3 — Ankarada yaptırılacak Mülkiye 

mektebi binası için 1935 ve 1936 se
neleri bütçelerinden ödenmek üzere sarî 
taahhüd yapılması hakkında (1/147) 140 

4 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 
1931 yılı son hesabı hakkında 40 

5 — Ankara şehri imar müdürlüğü 

1934 yılı bütçesinde 28 000 liralık mü 
nakale yapılmasına dair. 98 

6 — Ankara yüksek ziraat enstitüsü 
1934 yılı bütçesinde 1 900 liralık mü
nakale yapılması hakkında 2,54,68,74,75,76; 

79 
7 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 

1934 yılı bütçesine 2 268 lira 80 ku
ruşluk tahsisat konulmasına dair 140 

8 -- Başvekâletle Şûrayi devlet ve 



- 3 -
Sayıfa 

istatistik, umum müdürlüğü 1934 yılı 
bütçesinde 12 972 liralık münakale ya
pılması hakkında 2,40,56:58,59,62:65 

g — Bazı dairelerin 1934 yılı büt
çesinde 33 800 liralık münakale yapıl
ması hakkında 2,40,56:58,59,62:65 

10 — Bazı dairelerin 1934 yılı. büt
çesinde 69 770 liralık münakale yapıl
ması hakkında 2,40-56:58,59,62:65 

11 — Bazı dairelerin 1934 yılı büt 
çesinde 183 097 liralık münakale yapıl
masına dair 140 

1 2 — Bazı dairelerin 1934 yılı bütçe
lerine 2 889 00 liralık tahsisat konul
masına dair 54,100:101,103,104,105:108 

13 — Bazı maddelerden istihlâk ver
gisi alınmasına dair (i/93) 18 

14 — Belediye kanununa ek kanun 
lâyihası (f/117) 98,99 

15 — Beynelmilel adalet divanına 
müteallik bazı metinlere iltihakımız 
hakkında (l / ı 22) 122 

16 — 1930 yılı son hesabı hakkında 
(1/108) 54 

17 — 1933 yılı hazine hesabı hak
kında ( l / l 10) 98 

18 — Buğdayı koruma karşılığı ka
nununun 2643 sayılı kanunla değiştirilen 
9 uncu maddesinin B fıkrasına ek kanun 
lâyihası (1/87) 140 

19 — Çiftçiler hakkında kredi koope
ratifleri teşkiline dair (ı /90) 6 

20 — Çimentodan istihlâk resminin 
kaldırılması hakkında (1/148) 140 

21 — Dahiliye vekâletile Emniyet 
işleri umum müdürlüğü ve Jandarma 
umum kumandanlığı I934yılı bütçesinde 
100 000 liralık münakale yapılmasına 
dair (1/154) 140 

22 — Dahiliye vekâleti 1934 yılı 
bütçesinde i 200 liralık münakale ya
pılmasına dair (1/114) 98 

23 — Dahiliye vekâleti 1934 yılı 
bütçesinde 2 000 liralık münakale yapıl
masına dair (1/131) 110 

24 — Dahiliye vekâleti teşkilâtı ve 
vezifeleri hakkında (1/138) 124 

25 — Deniz ticareti kanununun H 7 2 

Sayıfa 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
1/118) 98 

26 — Deniz yollan ve Akay işlet-
melerile Fabrika ve havuzlar ve kılavuz
luk müdürlükleri ve Devlet reisine aid 
deniz vasitaları memurin, zabitana, mü
rettebat ve müstahdemleri hakkında 
kanunu lâyihası ( l / l 19) 98 

27 — Devlete aid askeri \e sivil 
hava limanlarına inecek yerli ve yabancı 
hava gemilerinden alınacak resim hak
kında ( ı / n 2) 98 

28 — Devlet memurları maaşatının 
tevhid ve teadülüne dair kanuna bağlı 
2 sayılı cetvelin Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti kısmında bazı değişiklik 
yapılması hakkında (1/113) 98,140 

29 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan kanun ile 
eklerinin Tahlisiye umum müdürlüğü 
memurlarına da tatbiki hakkındaki kanu
na bağlı cedvelde değişiklik yapılma
sına dair (1/92) 18 

30 —- Eyer, semer ve hayvan koşum
larının tevhidi hakkında (l/ l 30) 98 

31 — Elektirik ve havagazı istihlâk 
resmi hakkındaki kanunun ı nci madde
sinin E fıkrasının değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı hükümler eklenmesine dair 
(1/79) 2 

32 — Emniyet işleri umum müdür
lüğü 1934 yılı bütçesinde 10 500 lira
lık münakale yapılması hakkında (ı/80) 2,40, 

56:58,59,62:65 
33 — Evkaf umum müdürlüğüi934 

yılı bütçesinde 20 500 liralık münakale 
yapılmasına dair (1/132) 110 

34 — Evkaf umum müdürlüğünce 
istihdam edilecek avukatlara dair ka
nunun 3 ncü maddesine ek kanun 
lâyihası (1/149) 140 

35 — Gezici tapu sicil memurları 
ihdası hakkında (1/91) 6 

36 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1934 yılı bütçesinde 11 020 liralık mü
nakale yapılması hakkında (1/139) 130 

37 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
memurları kanunu lâyihası (1/103) 54 

38 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 



Sayıfa 
vazife ve kurumu kanunu lâyihası ( i / l04) 54 

39 — Hariciye vekâleti tasdik harç
ları hakkındaki 1318 sayılı kanuna bağlı 
cetvele bir fıkra eklenmesine ve bu cet
velden iki fıkranın çıkarılmasına dair 
(1/136) 122 

40 — Harita umum müdürlüğü 1934 
yılı bütçesinde 2 271 liralık münakale 
yapılması hakkında (1/76) 2,40,56:58,59,62: 

65 
41 — Hudutta zuhur eden ihtilâfların 

tetkik ve halline mütealliki Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri ittihadı arasında 6 ağustos 
1928 tarihinde akdolunan mukavelena
menin yeniden altı ay temdidi hakkındaki 
protokolün tasdikına dair (l/l 14) 98 

42 — Hususî idarelerle belediyelerde 
çalışan baytarların tayin, tebdil ve sair 
muamelelerine dair kanun lâyihası (l/ l 21) 98 

43 — 2 580 sayılı kanun hükmüne 
göre Sümer Bank sermayesine yatırılacak 
2 200 0w0 ura ile İzmir ve Samsun 
belediyesine kefaletten ötürü ödenmesi 
lâzımğelen 586 045 liranın 1934 yılı 
bütçesinden mahsubu hakkında (l / l50) 140 

44 — İnhisarlar koruma sandığına 
dair olan 2 469 sayılı kanuna ek (ı 'i 02) 40, 

140 
45 •— Jandarma umum kumandanlığı 

1934 yılı bütçesinde 2680 sayılı ka
nunla açılan 426 ncı faslın adının değiş
tirilmesi hakkında (1/144) 140 

46 — Kazanç vergisi hakkındaki 
2395 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair (1/94) 8 

47 — Kazanç vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında (1 /81) 2 

48 — Konya ovası sulama idaresi 
1931 yıh son hesabı hakkında (1/81) 40,98, 

110,111,113:116 
49 — Limanlar kanununun 7 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında (l/l 32) 98 
50 — Maarif ve Millî Müdafaa vekâ

letleri 1934 yılı bütçesinde 60 558 
liralık münakale yapılması hakkında (l/84) 2, 

40,56r58,59,62:65 
51 — Millî Müdafaa vekâteti 1934 

yılı Hava bütçesinde 18 892 liralık 

Sayıfa 
münakale yapılması hakkında (1/146) . i 40 

52 — Millî Müdafaa vekâleti 1934 
yılı Deniz bütçesinde 49 024 liralık mü
nakale yapılması hakkında 2,40,56:58,59, 

62:65 
53 — Muvazenei umumiyete dahil 

baytarların uhdesinde maaşlı veya ücretli 
vilâyet ve belediye baytarlıklarının içtima 
edebileceğine dair (1/123) 98 

54 — Nalbant mektebleri ve nalbant
lık sanatı hakkında (i/] 24) 98 

55 — Nebatları hastalık ve zararlı 
böceklerden koruma hakkında (l/l 25) 98 

56 — Öğretici ve teknik filimler hak
kında (1/141) 130 

57 — Polis vazife ve salâhiyeti ka
nununun 5 inci maddesinin «A» fıkra
sının değiştirilmesine dair (l/Q5) \8 

58 — Posta kanununa ek kanun lâyi
hası (ı/96) 40 

59 — Posta, telgraf ve telefon ida
resi teşkilâtı hakkındaki kanunun 14 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair(l/97) 40, 

130,144 
60 — Posta ve telgraf ve telefon 

umum müdürlüğü 1933 yıh katî hesabı 
hakkında (1/115) 98 

6 ] — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 27,400 
liralık münakale yapılması hakkında (1/85) 2, 

54,68:ı9,74,75,79:82 
ı2 — Radyoloji ve radyom ve elek-

tirikle tedavi ve diğer fizyoterapi mües
seseleri hakkında (1/134) 110 

63 — Seyrisefain idaresi 1934 yılı 
son hesabı hakkında (1/151) 140 

64 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti 1934 yıh bütçesinde 15 800 
liralık münakale yapılmasına dair( 1/88) 6,40, 

56:58,59,62:65 
65 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 

vekâleti 1934 bütçesinde açılan Devlet 
kinini faslına 81 131 lira 5 kuruş tahsi
sat konulmasına dair (]/1 33) 110 

66 — Siyasal bilgiler okulası hak
kında (1/15 2) 140 

67 — Şûrayı Devlet I934yılı bütçe
sinde 900 liralık münakale yapılması 
hakkında (1 /l 45) 140 

4, 



Sayrfa 
68 — Tabiiyet muamelelerinden alı

nacak harçlara dair kanuna müzeyyel 
1942 sayılı kanunun 2 inci maddesinde 
yazılı müddetin üç sene daha uzatılma
sına dair (1/105) 54 

69 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1931 yılı son hesabı hakkında (1/126) 98 

70 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1932 yıl son hesabı hakkında (1/127) 98 

71 — Tapu ve kadastro umum 
müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 3 830 
liralık münakale yapılması hakkında (l/77) 2, 

40,56:58,59,62:65 
72 — Telgraf ve telefon kanununa ek 

kanun lâyihası (1/98) 40 
73 — Turist gemilerden alınan muh

telif deniz resimlerinden bazılarımn 
affine ve bazılarından tenzilât yapılmasına 
dair (1/128) 98 

74 — Türkiye - Bulgaristan arasında 
imza ve 2499 sayılı kanunla tasdik olu
nan ticarî itilâf da ismi geçen kaşkaval 
kelfmesi yanına kaşar kelimesinin de ko
nulmasına dair (1/106) , 54 

75 — Vilâyetlerin hususî idareleri 
kanunu lâyihası (1/129) 98,99 

76 — Yabancı Devletlerle yapılacak 
muvakkat ticarî itilâflara mütealik 2258 
sayılı kanun hükmünün uzatılmasına 
dair (1/78) 2 

77 — Yalova arazisinin istismarı ve 
parasız arazi dağıtılması hakkında (ı /130) 98 

78 — Yüksek mühendis mektebi 
1931 yılı son hesabı hakkında ( i /10l) 40, 

98,111,113,116: 119 
79 — Yüksek mühendis mektebi 

hakkındaki 1275 sayılı kanunun birin
ci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair (1/135) 110 

80 — Yüksek ziraat enstitüsü 1933 
yılı katî hesabi hakkında (i /89) 6 

81 — Ziraat vekâleti 1934 yılı büt
çesinde 10 300 liralık münakale yapıl
masına dair (1/116) 98 

82 — Ziraî satış kooperatif ve bir
likleri hakkında (1/153) 140 

î — Ankarada stadyom alanında ku
rulacak tribünlere aid demir malzeme-

Sayı^a 
den gümrük resmi alınmamasına dair 124,137 

2 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 
1935 senesi bütçesi hakkında ( l / l ) 6,20: 

25,27,32:35 
3 — Askeri mektebler talebesile ihti

yat zabitleri namzedlerine verilecek maaş 
hakkındaki 357 sayılı kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair î 42 

4 — Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 2 uci maddesinin 2 ve 3 ncü 
fıkralarının değiştirilmesi hakkında 1/36) 130, 

143:144 
5 — Askerî ve mülkî tekaüd kanu

nunun 4 ncü maddesine ek kanun lâyi
hası (1/5 3) 124,137 

6 — 1931 yılında askerliğe hazırlık 
dersi muallimliklerinde kullanılanların 
ücretleri hakkında (1/38) 122,126:127 

7 — Denizyolları işletmesine 10,se
nede 10 milyon liralık yeni vapur alma 
tahsisatı verilmesine dair (1/31) 88,131:137 

8 — Evkaf umum müdürlüğü 1935 * 
yılı bütçesi hakkında (1/5) 2,7,8,1 2,13:16 

9 — İstanbul Üniversitesi elektrome-
kanik şubesine aid alât, edevat ve ki
tapların Yüksek mühendis mektebine 
parasız devri hakkında 7,26,59 

10 — Jandarma umum kumandanlığı 
1934 yılı bütçesinin 416 ncı faslında 
yapılacak değişiklik hakkında ' 3 

11 — Kaçakçılığın men ve takibine 
dair kanuna müzeyyel 130 

12 — Köy kanununun 13 ncü mad
desine ek kanun lâyihası (1/32) 88,102:103 

.13 — Milis yüzbaşı Rızanın karısı 
ile oğluna maaş tahsisi hakkında kanun 
Iâvihası (1/44) 122,127 

14 — Muvazene vergisi kanununun 
19 ncu maddesinde yazılı müddetin bir 
sene daha uzatılmasına dair(i/50) 2,10:12, 

58,59:62 
15 — Nafıa vekâleti 1934 yılı bütçe

sinde 4 104 liralık münakale yapılma
sına ve fevkalâde tahsisat verilmesine 
dair (1/63) 40,56:58,59,62:65 

16 — Ordu ikramiye kanununun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/45) 88,103,125:126 

17 —Posta, telgraf ve telefon 



~ - f t -
Sayıfa 

umum müdürlüğü i Q35 yılı bütçesi 
hakkında kanun lâyihası 54,69:74,75,82:85 

18 — Reşid kadın ticaretinin meni 
hakkındaki beynelmilel mukavelenin tas-
dikına dair (1/22) 18,48:49,89,90:93 

19 — Seferde askerî ihtiyaçların te
min sureti hakkında 142 

20 — Suriyede Türklere ve Türkiye-
de Suriyelilere aid emlâk hakkındaki iti-
lâfname müddetinin altı ay daha uzatıl
masına dair (1/23) 18,49,89,93:96 

21 — Şeker fabrikalarına bahşolunan 
imtiyazat ve muafiyet hakkındaki 601 
sayılı kanunun 8 uci maddesinin kaldı
rılması hakkında 122, • 27 

22 — Tahlisiye umum müdürlüğü-

âayıfa 
nün 1935 senesi bütçesi hakkında ( l / l l ) 7, 

25:26,27,35:38 
23 — Türk parası kıymetini koruma 

kanununa ek kanun lâyihası (1/27 2-12,58 
24 — Van gölü gemi işletme idaresi 

1935 yılı bütçesi hakkında (l / l 3) 2,8:10, 
18:20,25,27,29:32 

25 — Yüksek mühendis mektebi 
1935 malî yılı bütçesi hakkında (l/l2) 18, 

47:48,49,50:52 
26 — Zabitan ve askerî memurların 

maaşatı hakkındaki kanunun bazı madde-
lerile 2617 sayılı kanunun i inci mad
desinin değiştirilmesine dair (1/52) 88,103: 

104,126 

MAZBATALAR 
ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Çankırı mebusu Abdülhalik 
Rendanın, Arzuhal encümeninin 25-XI-
1933 tarihli haftalık mukarrerat cetve
lindeki 841 numaralı kararın Umumi 
heyette müzakeresine dair takriri hak
kında (4/1) 18,41:46 

2 — Yozgad mebusu Sırrı İçözün, 
nahiye müdürlerinden Baki hakkında 
Arzuhal encümenince ittihaz olunan 
kararın Umumî heyette müzakeresine 
dair takriri hakkında 141 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Af kanununun 3 ncü maddesi

nin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
hakkında (3/8 > 6 ,18 ,54 /5 

2 — Akziyaret nahiyesinin Yukarı 
kürdük köyünden Çeçooğlu Abdürrah-
manın ölüm cezasına çarpılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/20) 88,101 

3 — Ankaranm Aktaş mahallesinden 
Üsküblü Alioğlu Ayetin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi
ne dair (3/22) 54,74 

4 —- Ayvacık kazasının Kuzlu kö
yünden İsmailoğlu Memedin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/23) 54,74 

5 — Bâyramiçin Küçüklü köyünden 

Haliloğlu Halil İbrahimin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi
ne dair (3/24) 130,142 

6 — Beyşehirin Hüseyinler köyünden 
Dirhemoğullarından Memedoğlu Ahme-
din ölüm cezasına çarpılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/25) 40,55 

7 — Edirnenin Abalar köyü korucusu 
Neziroğlu Azizin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair(3/28) 122,125 

8 — Halebin Abraç mahallesinden 
Abidinoğlu Hüseyin Fevzinin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/68) 99,111 

9 — Manavgatın Karabük köyünden 
Hacıoğullarından Ahmedoğlu Memedin 
ölüm cazasma çarpılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/5) 88,101 

10 —• Simavın Kirkkavak köyünden 
Mollo Osmanoğullarından Alioğlu Hüse-
yinin ölüm cezasına çarpılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair(3/29) 54,75 

11 — Sinobun Başsöke köyünden 
Hacıoğullarından Memed Alioğlu Meme
din ölüm cezasına çarpılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/63) 54,75 

12 — Şebin Karahisarın Bülbül ma
hallesinden Topal diğer adı Köleoğulla-
rından Memedoğlu İbrahimin ölüm ceza-
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sına çarpılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/32) 40,55 

13 — Tirebolunun Arageriş köyün
den MehdioğuIIarından Haliloğlu Asım . 
ve Kavgaoğullarından Erniroğlu Hüse 
yinin ölüm cezasına çarpılmaları hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/6) 99,1 • ı 1:113 

14 — Tokadın Mesudiye kazası mer
kez karakol efradından Bursalı Ahmedoğ-
lu Ramizin ölüm cezasına çarpılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/33) 54,7.5 

15 — Urfanın Harran kazasında Der-
filoğullarından İbrahimoğlu Ömerin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/7) 40,56 

16 — Urfanın Horoz köyünden Sa-
iroğlu Salihin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresina 
dair (3/34) 122,125 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 .— Ankarada stadyom alanında ku

rulacak tribünlere aid demir malzemeden 
gümrük resmi alınmamasına dâir (l/l 4) 124, 

137 
2 —• Ankara şehri imar müdürlüğü 

1935 senesi bütçesi hakkîhdafi/j) 6,20: 
25,27,32:35 I 

3 — Ankara Yüksek ziraat enistitüsü 
1934 yılı bütçesinde l 900 liralık mü
nakale yapılması hakkında (1/7 3) 54,68,74, 

75,76:79 
4 — Artırma, eksiltme ve ihale kanu

nunun 46 ncı maddesinin (K) fıkrası
nın tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi
ne dair (3/67) 68,88:89 

5 — Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nun 2 inci maddesinin 2 ve 3 ucü 
fıkralarının değiştirilmesi hakkında (i /36) 130, 

143:144 
6 — Askeri ve mülkî tekaüd kanunu

nun 4 ucü maddesine ek kanun hakkında 
(1/53) 124,137 

7 — Bazı dairelerin 1934 yılı büt
çelerine 2 889 000 liralık tahsisat konul 
masına dair 1/107 numaralı kanun lâyi-
hasile İdare heyetinin, Büyük Millet 
meclisi 1934 yılı bütçesine 136 050 
liralık tahsisat konulmasına dair 2/7 ve | 

Sayıfa 
Büyük Mille meclisi 1934 yılı bülçesine 
70 000 ..liralık tahsisat konulmasına 
dair 2/10 numaralı kanun teklifleri hak
kında 88.,100:101,103,1-04,105:108 

8 — 1931 yılında askerliğe hazırlık 
dersi muallimlerinde kullanılanların üc
retleri hakkında (1/38) 122,126:127 

9 —- Buğdayı koruma karşılığı kanu
nunun 2643 sayılı kanunla değiştiren 
9 ncu maddesinin (B)fıkrasına ek kanun 
hakkında (l/87) 140 

10 —" Deniz yollan işletmesine 10 
senede 10 milyon liralık yeni vapor 
tahsisatı verilmesine dair (1/31) 88,131-'137 

11 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan kanuna 
bağlı 2 sayılı cetvelin Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti kısmında bazı değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası 
hakkında (1/113) 140 

12 — Evkaf Umum müdürlüğü 1935 
yılı bütçesi hakkında kanun lâyihası 
(1/5) 2,7:8,12,13:16 

13 — İktisadî buhran vergisi kanu
nunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası
nın tefsirine dair Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/8I) 140 

14 — İnhisarlar koruma sandığına 
dair olan 2469 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası hakkında (1/102) 140 

15 — İstanbul Üniversitesi elektro-
mekanik şubesine aid. alât, edevat ve 
kitabların Yüksek mühendis mektebine 
parasız devri hakkında (1/102) 7.26,59 

16 i— Milis yüzbaşı Rızanın karısı 
ile oğluna maaş tahsisi hakkında kanun 
lâyihası (1/44) 122,127 

17 —Muvazene vergisi kanununun 
10 ncu maddesinde yazılı müddetin bir 
sene daha uzatılmasına dair kanun lâyi
hası hakkında (|/50) 2,10:12,58,59:62 

18 — Nafıa vekâleti 1934 yılı büt
çesinde 4 104 liralık münakale yapılma
sına ve fevkalâde tahsisat verilmesine 
dair 1/63, bazı dairelerin 1934 yrlı 
bütçesinde 33 800 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/74, bazı dairelerin 
1934 yılı bütçesinde .6.9.770 liralık 
münakale yapılmasına dair 1/75, Harita 



Sayrfa 
umum müdürlüğü 1034 yılı bütçesinde 
2 271 liralık münakale yapılması hak
kında ı/76, Tapu ve kadastro umum 
müdürİMgü 1934 yılı bütçesinde 3 830 
liralık münakale yapılması hakkında 1/77, 
Emniy&t işleri umum müdürlüğü 1934 
yılı bütçesinde 10 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/80, Millî müdafaa 
vekâleti 1934 yılı deniz bütçesinde 
49 024 liralık münakale yapılması hak
kında 1/82, Başvekâletle Şûrayi devlet 
ve İstatistik umum müdürlüğü 1934 yılı 
bütçesinde 12 972 liralık münakale ya
pılmasına dair ı/83, Maarif ve Millî 
Müdafaa vekâletleri 1934 yılı bütçele
rinde 60 558 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/84, Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti 1934 yılı bütçesinde 
15 800 liralık münakale yapılmasına 
dair 1/88 numaralı kanun lâyihalarile 
İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1934 
yılı bütçesinde 3 099 liralık münakale 
yapılması hakkında 2/8 numaralı kanun 
teklifine dair 40,56:58,59,62:65 

1 9 — 1 9 Nisan 1341 tarih ve 630 
sayılı kanunun askerî mektebler talebesine 
de teşmili icab edib etmediğinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/59) 140 

20 — Ordu ikramiye kanununun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası hakkında (1/45) 88,103,125: 

126 
21 — Posta, telgraf ve telefon ida

resi teşkilâtı hakkındaki kanunun ] 4 nçü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/U7) 130,144 

23 — Posta, telgraf ve telefon u-
mum mpdürlüğü 1935 yılı bütçesi hak
kında kanun lâyihası hakkında (1/10) 54,69: 

74,75,82:85 
22 — Posta, telgraf ve telefon u-

mum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 
27 400 liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası hakkında 54,68:69,74, 

75,79:82 
24 — Şeker fabrikalarına bahşolunan 

imtiyazast ve muafiyet hakkındaki 601 
sayılı kânunun 8 nci maddesinin kaldı-

Sayrfa 
rılmasına dair kanun lâyihası hakkında 
(158) 122,127 

25 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1935 senesi bütçesi hakkında kanun lâ
yihası hakkında (l / l 1) 7,25:26,27,35:38 

26 — Teşviki sanayi kanununa mü-
zeyyel 2261 sayılı kanunun muvakkat 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/61) 130,142:143 

27 — Türkiye Cumhuriyeti kara su
larında batan gemilerin yıkıntılarından 
ve dışarıya gönderilecek parçalarından 
alınacak resmin tayini hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/62) 130,142 

28 — Türk parası kıymetini koruma 
kanununa ek kanun lâyihası hakkında 
(1/27) 2,12,58 

29 — Van Gülü gemi işletme idaresi 
1935 yılı bütçeesi hakkında (1/13) 1,8:10, 

18:20,25,27,29:32 
30 — Vasıtasız vergilere munzam 

kesirlerin tevhid ve nisbetlerinin tadiline 
dair olan 1454 sayılı kanunun 6 nci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/88) 140 

31 — Yüksek mfjhendis mektebi 1935 
malî yılı bütçesi hakkında ( l / l2) 18,47:48, 

49,50:52 
32 — Zabitan ve askerî memurların 

maaşatı hakkındaki kanunun bazı madde-
lerile 2617 sayılı kanunun l nci mad
desinin değişiirilmesine dair(1/52) 88,103: 

104,126 

1 — Jandarma umum kumandanlığı 
1935 yıh bütçelinin 426 nci faslında 
yapılacak değişnclik hakkında (l/56) 2 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Köy kanununun 1 3 ncü madde

sine ek kanun hakkında (1/32) 88,102:103 

DİVANI MUHSEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Konya ovası sulama idaresinin 
1931 yılı son hesabına aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna daia Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Konya ova
sı sulama idaresi 1931 yılı son hesabı 
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hakkında (3/18, (1/100) 93,110,111,113, 
113:116 

2 — Mart : mayıs 1934 aylarına aid 
raporun sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi hakkında (3/17) 98, 

111,125 
3 — Yüksek mühendis mektebinin 

1931 yılı son hesabına aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Yüksek 
mühendis mektebi 1931 yılı son hesabı 
hakkında (3/19,1/101) 98,111,113,116: 

1 — Tekaüd ve yetim aylıklarının 
muhasebei umumiye kanununun 93 ncü 
maddesi hükmüne göre zaman geçmesi 
suretile haktan düşüb düşmiyeceğine 
dair (5/6) 54,75,122,125 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Ankarada stadyom alanında ku
rulacak tribünlere aid demir malzemeden 
gümrük resmi alınmamasına dair kanun 
hakkında (1/14) 124,137 

2 — İnhisarlar koruma sandığına 
dair olan 2469 sayılı kanuna ek kanun 
hakkında (1/102) 140 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Resi d kadın ticaretinin meni 

hakkındaki beynelmilel mukavelenin tas-
dikına dair kanun hakkında (1/22) 18,48:49, 

89,90:93 
2 — Süriyede Türklere ve Türkiyede 

Suriyelilere aid emlâk hakkındaki itilâf-
name müddetinin altı ay daha uzatılma
sına dair kanun hakkında (1/23) 18,49,89, 

93:96 

İKTISAD ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Buğday koruma karşılığı kanu

nunun 2643 sayılı kanunla değiştirilen 
9 uncu maddesinin (B) fıkrasına ek ka
nun hakkında 140 

2 — Denizyolları işletmesine 10 se
nede 10 milyon liralık yeni vapur alma 
tahisatı verilmesine dair kanun hakkında 
(1/31) 88,131:137 

Sayıfa 
3 — İktisadî buhran vergisi kanunu

nun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hak
kında (3/8I) 140 

4 — Şeker fabrikasına bahşolunan 
imtiyazat ve muafiyet hakkındaki 601 
sayılı kanunun 8 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun hakkında (1/58) 122, 

127 
5 — Teşviki sanayi kanununa mü-

zeyyel 2261 sayılı kanunun muvakkat 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/6 l) 130,142:143 

6 — Türkiye Cumhuriyeti kara su
larında batan gemilerin yıkıntılarından 
ve dışarıya gönderilecek parçalarından 
alınack resmin tayini hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/62) 130,142 

7 — Türk parası kıymetini koruma 
kanununa ek kanun lâyihası hakkında 
(1/27) 2,12,58 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — 1931 yılında askerliğe hazırlık 

dersi muallimliklerinde kullanılanların 
ücretleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/38) 122,126:127 

2 — İstanbul Üniversitesi elektro-
mekanik şubesine aid alât, edevat ve 
kitabların Yüksek mühendis mektebine 
parasız devri hakkında kanun lâyihasına 
dair 7,26,59 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI. 
1 — Ankarada stadyom alaninda 

kurulacak tribünlere aid demir malzeme
den gümrük resmi alınmamasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/14) 124,137 

2 — Artırma, eksiltme ve ihale kanu
nunun 46 nci maddesinin (K ) fıkrasının 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair 68,88:89 

3 — Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 2 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fık
ralarının değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası (3/67) 130,143:144 

4 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 4 üncü maddesine ek kanun lâyihası 
hakkında (1/53) 124,137 
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5 — Buğdayı koruma karşılığı kanu
nunun 2643 sayılı kanunla değiştirilen 
9 uncu maddesinin ( B) fıkrasına ek hak
kında (1/87) 140 

6 — Denizyolları işletmesine 10 sene
de 10 milyon liralık yeni vapur alma 
tahsisatı verilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/3,1) 88,131:137 

7 — İKtisadî buhran vergisi kanunu
nun 3 üncü maddesinin 2nci fıkrasının 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 140 

8 — Muvazene vergisi kanununun 
1 ü uncu maddesinde yazılı müddetin 
bir sene daha uzatılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (l/52) 2,10-12,58,59:62 

9 — 1 9 nisan 1341 tarih ve 639 
sayılı kannuun askerî mektebler talebe
sine de teşmili icab edib etmiyeceğinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/59) 140 

10 — Şeker fabrikalarına bahşolunan 
imtiyazat ve muafiat hakkındaki 601 sa
yılı kanunun 8 nci maddesinin kaldırıl
masına dair kanun lâyihasına dair (1/58) 122, 

127 
11 —. Tekaüd ve yetim aylıklarının 

muhasebei umumiye kanununun 93 cüu '' 
maddesi hükmüne göre zaman geçmesi 
suretile haktan düşüb düşmeyeceğine da
ir Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
hakkında (5/6) 54,75,122,125 

12 — Teşviki sanayi kanununa mü-
zeyyel 2261 sayılı kanunun muvakkat 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/61) 130,142:143 

, 1 3 — Türkiye Cumhuriyeti kara su
larında batan gemilerin yıkıntılarından 
ve dişarıya gönderilecek, parçalarından 
ve alınacak resmin tayini hakkında (1/27) 130, 

142 
14 —Türk parası kıymetini koruma 

kanununa ek kanun lâyihası hakkında 2,12,58 
15 — Vasıtasız vergilere munzam 

kesirlerin tevhid ve nisbetlerinin tadiline 
dair olan 1454 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesinin tefsirine dair (3/88) 140 

Payrfa 

MECLİS HESABLARININ TETKİKİ ENCÜ
MENİ .MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1934 yılı 
birinci ve ikinci teşrin ayları hesabı 
hakkında (5/7) 2,7 

2 — Büyük Millet Meclisi 1934 yılı 
birinci kânun ve 1935 yılı ikinci kânun 
ve şubat aylan hesabı hakkında (5/8) 5 4,75 

3 — Büyük Millet Meclisi 1935 
yılı mart ayı hesabı hakkında (5/9) 122,125 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ M AZ-
BATARAI 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanu-
2 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarının 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/36) 130,143:144 

2 — 1 9 nisan 1341 tarih ve 630 
sayılı kanunun askerî mektebler talebe
sine de teşmili icab edib etmediğinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair .(3/59) 140 

3 — Ordu ikramiye kanununun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/45) 88,103,125:126 

MUHTELİT ENCÜMENİ MAZBATASI 

(Bütçe, Divanı muhasebat ve Maliye encümen
lerinden mürekkeb) 

1 — Divanı muhasebatta açık bulu
nan azalığa bir zatın seçilmesine dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi hak
kında (3/14) 18,47,43,49 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — İstanbu) Üniversitesi elektro-

mekanik şubesine aid alât, edevat ve 
kitabların Yüksek mühendis mektebine 
parasız devri, hakkında kanun lâyihasına 
dair. (ı/20) 7,26.50 

2 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 
teşkilâtı hakkındaki kanunun 14 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/97) 130,144 
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MUHTELİF EVRAK 

Sayrfa 
1 — Hilâliahmer kurumunun yıllık 

top atıtısı münasebetile Bolu valiliğinden 
gekn telyazısı 2 

2 — Urfanın kurtuluş yıl dönümü 
münasebetile Kamutaya gösterilen duygu
lanıl bildirilmesine dair Urfa belediye 
başkanlığından gelen telyazısı 68 

3 — Türk okutma kurumunun yıllık 
top <antısı münasebetile Meclisi Âliye gös
terilen duyguların bildirilmesine dair 
kongre başkanlığından gelen tel yazısı 141 

i — 23 nisan bayramı münasebetile 
gelen tebrik telgrafları: 

Adana çocuk esirgeme kurumu baş
kalığından, 

Adana Seyhan Cumhuriyet Halk 
fırkası Başkanlığından, 
Akhisar Cumhuriyet Halk Fırkası Baş-

kanlığmdan, 
Antalya Cumhuriyet Halk Fırkası 

Bask, nlığından, 
Balıkesir çocuk kongresi Başkanlığın

dan, 
Beyoğlu halkevi Başkanlığından, 
Boyabad halkevi Başkanlığından, 
Bozdoğan kent başkanı Mesrur Oru-

dan. 
Erzincan çocuk vali Nermin Bingöl-

den, 
Erzin Cumhuriyet Halk Fırkası Baş

kanlığından, 
Erzurum valiliğinden, 
Liresun Cumhuriyet Halk Fırkası 

Başkanlığından, 
İnebolu Cumhuriyet Halk Fırkası 

Başkanlığından, 
İnebolu Belediye Başkanlığından, 

Sayıfa 
İstanbul Cumhuriyet Halk Fırkası 

Başkanlığından, 
İstanbul Halkevi Başkanlığından, 
İstanbul - Kadıköy - Yedinci ilk oku

la murahhası Bülend Erener ve arkadaş
larından, 

İstanbul Üniversitesi rektörlüğüden, 
İstanbul - Yıldız - Lâtife Bekir İsikden, 
İzmir Cumhuriyet Halk Fırkası Baş

kanlığından, 
izmir İnkılâb okulasından Sabiha ve 

arkadaşlarından, 
İzmit Belediye Başkanlığından, 
İzmit Halkevi Başkanlığından, 
Karaköse valiliğinden, 
Karaisalı belediye Başkanlığından, 
Kayseri Halkevi Başkanlığından, 
Kilis belediye Başkanlığından, 
Kütahya - Ertemden, 
Manisa Cumhuriyet Halk Fırkası 

Başkanlığından, 
Mudanya kaymakamlığından, 
Ordu Cumhuriyet Halk Fırkası Baş

kanlığından, 
Ordu Halkevi Başkanlığından, 
Seydiköy Cumhuriyet Halk Fırkası 

Başkanlığından, 
Trabzon Cumhuriyet Halk Fırkası 

idare heyeti Başkanlığından, 
Trabzon halkevi Başkanlığından, 
Uzunköprü çocuk esirgeme kurumu 

Başkanlığından, 
Ünye - Adnan Kavaklıdan, 
Ünye Cumhuriyet Halk Fırkası ve 

belediye Başkanlığından, 
Zonguldak valiliği ve arkadaşlarından 124 

8 nci 
9 » 

10 » 
J l » 

2 » 
13 » 
14 » 

inikada 
, D 

y> 

» 
2 

» 
x> 

aid 
» 
y> 

» 
$ 
2> 

» 

SABIK ZABIT 
2 
6 

18 
40 
54 
68 
88 

HULÂSALARI 
15 nci 
16 » 
17 » 
18 » 
19 » 
20 .» 

inikada 
» 
D 

D 

J> 

y> 

aid 
» 
2 

y> 

3> 

E 

98 
110 
122 
124 
130 
140 
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SAYLAVLARIN ÎŞLERÎ 

Sayzfa 
And içmeler 

1 — Sivas saylavı Necmettin Sadı-
kın and içmesi 138 

Encümen seçimleri 
1 — Encümenlere ilâve edilecek üye

ler seçimi 26:27,27:28 

Sa.ıfa 
İzinler 

1 — Sayın üyelerden bazılarının me
zuniyetleri 55,141:142 

Teşriî masuniyet 
1 — Kocaeli mebusu ( eski) Sırrı

nın teşriî masuniyeti gg 

SEÇİMLER 
1 — Divanı muhasebata bir aza se çimi 18,47,48,49 

TAKRİRLER 
El aziz 7 Fuad Ağralı J 
1 — Arzuhal encümeninin 6-IV-i935 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 19 sa
yılı kararının Umumî Heyette müzakere
sine dair (4/3) 124 

Çankırı / Abdiilhalik Renda } 
1 •— Arzuhal encümeninin 25-11-

1933 tarihli haftalık mukarrerat cetve
lindeki 841 numaralı kararın Umumî 
heyette müzakeresine dair (4/l) 18,41:46 

Yozgad / Sırrı I çöz ] 
2 — Nahiye müdürlerinden Baki hak

kında Arzuhal encümenince ittihaz olu
nan kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair (4/2) 141 

No. 
212 

213 

Sayıfa 
— Af kanununun 3 ncü maddesi
nin tefsiri 7,18,54,55 
— Arttırma ve eksiltme ve ihale 
hakkındaki 2490 numaralı kanu
nun 46 ncı maddesinin (K) fıkrası-

TEPSİRLER 
No. Sayıfa 

nın tefsiri 68,88:89 
214 — 1499 numaralı gümrük tarifesi 

• kanununun 7 nci maddesine aid 
tefsir 130:142 

TEKLİFLER 
İdare Heyeti s 

1 — Büyük Millet Meclisi 1634 yılı 
bütçesine 70 000 liralık tahsisat konul
masına dair (2/10) 88,100,101,103,104, 

105:108 
2 — Divanı muhasebat 1934 yılı 

bütçesinde 3 090 liralık münakale ya
pılması hakkında (2/8) 2,40,56:58,59,62,65 

Mardin / Edib Ergin ] i 
3 — Kanunların ve nizamnamelerin 

sureti neşir ve ilânı ve meriyet tarihi 

140 
hakkındaki kanunun 5 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair (2/11) 

Yozgad / Emin Draman ] 
4 — İcra ve iflâs kanununun 96, 99 

ve 106 ncı maddelerinin değiştirilme
sine dair (2/9) 68 

İdare Heyeti 
1 — Büyük Millet Meclisi 1934 yılı 

bütçesinde 136 650 liralık tahsisat ko
nulmasına dair (2/7) 88,100:101,103,104, 

105:108 
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TEZKERELER 
Sayıfa 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1 — Ankarada tarih- Coğrafya fakül

tesi kurulmasına dair olan kanun lâyiha
sının geri verilmesi hakkında 99 

2 — Askerî mektebler talebesile ih
tiyat zabitleri namizedlerine verilecek 
maaş hakkındaki 357 sayılı kanunun 1 
nci maddesinin değiştirilmesine dair olan 
kanun lâyihasının geri verilmesi hakkında 142 

3 — Kaçakçılığın men ve takibi hak
kındaki kanuna müzeyyel kanun lâyiha
sının geri verilmesine dair 130 

4 — Kocaeli mebusu (eski ) Sırrının 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki tezkerenin geri verilmesine dair 99 

5 — Seferde askerî ihtiyaçların temin 
sureti hakkındaki kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair 142 

Muhtelif 
1 — Esbabı mücbire ve zaruriye 

dolayısile takib ve tahsiline imkân görüle
meyen borçların terkini hakkında,(3/79) 6 

ölüm cezası 
1 — Salihlinin Gele köyünden İraşu-

valı Memedöğlu arabacı Halil ve Maksud-
oğlu çapacı Sadrinin ölüm cezasına 
çarpılmaları hakkında (3/92) 98 

1 — Aktaş mahallesinden Üsküblü 
Alioğlu Ayetin ölüm cezasına çarpılma
sı hakkında (3/22) 54'74 

2 — Akziyaret 'nahiyesinin Yukarı 
kürdük köyünden Çecooğlu Abdürrah-
manın ölüm cezasına çarpılması hak
kında (3/20) 88,101 

3 — Ayvacık kazasının Kuzlu köyün
den İsmail oğlu Memedin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında (3/23) 54,74 

4 — Bayramiçin Küçüklü köyünden 
Haliloğlu Halil İbrahimin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında (3/24) 130,142 

5 — Beyşehirin Hüseyinler köyünen 
dirhemoğullarından Memedöğlu Ah-

Sayıfa 
medin ölüm cezasına çarpılması hak
kında (3/25) 40,55 

6 — Edirnenin Abalar köyü korucusu 
Neziroğlu Azizin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 122,125 

7 — Halebin Abraç mahallesinden 
Abidinoğlu Hüseyin Fevzinin ölüm ceza-
zına çarpılması hakkında (3/68) 99,111 

8 — Manavgatın Karabük köyünden 
Hacıoğullarından Ahmedoğlu Memedin 

' ölüm cezasına çarpılması hakkında (3/5) 88, 
101 

9 — Simavm Kırkkavak köyünden 
Molla Osmanoğuliarından Alioğlu Hü-
seyinin ölüm cezasına çarpılması hak
kında (-3/29) 54,75 

10 — Sinobun Başsöke köyünden 
Hacıoğullarından Memed Alioğlu Meme
din ölüm cezasına çarpılması hakkın
da (3/63) 54.75 

11 — Şebin Karamsarın Bülbül ma
hallesinden Topal diğer adı Köleoğulla-
rından Memedöğlu İbrahimin ölüm eza
sına çarpılması hakkında (3/32) 40,55 

12 — Tirebolunun Arageriş köyün-
deııe Memedoğullarından Haliloğlu Asım 
ve Kavgaoğullarından Emiroğlu Hüseyi-
nin ölüm cezasına çarpılmaları hak
kında (3/6) 99,111:113 

13 — Tokadın Mesudiye kazası mer
kez karakol efradından Bursalı Ahmed
oğlu Ramizin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında (3/33) 54,75 

14 — Urfanın Harran kazasında Der-
filoğullarından İbrahimoğlu Ömerin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında (3/7) 40,56 

1 5 — Urfanın Horuz köyünden Sa-
iroğlu Salihin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında (3/34) 122,125 

Tefsir istekleri 
1 — Askeri Ve mülkî tekaüd kanu

nunun 23 ncü maddesinin tefsiri hak
kında (3/73) 6 

2 — 1331 sayılı kanunun 7 nci 
maddesile 146 sayılı tefsir hükmünün 
icra ve iflâs kanununun 33 ncü maddesi 

1 
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Sayıfa 

hükmü ile mülga olub olmadığına ve 
Devlet Şûrasının mütegayyib şahıslar 
mallarının aynen iadesine karar verib 
vermeyeceğine dair (3/76) 6 

3 — 1452 sayılı kanuna bgğlı 2 sayılı 
cetvelin Maliye vekâletine aid kısmının 
21 nci maddesinin tefsirine dair (3/75) 6 

4 — 1932 yılı muvazenei umumiye 
kanunun 21 nci maddesinin tefsirine 
dair (3/74) 6 

5 — Cumhuriyet merkez bankası 
kanununun 92 ncı maddesinin tefsiri 
hakkında (3/77) 6 

6 — Cumhuriyet merkez bankası 
kanununun 96 ncı maddesinin tefsiri 
hakkmda (3/87) 6 

7 — Dahilî istihlâk vergisi kanunu
nun 10 ncu maddesinin tefsiri hakkın
da (3/90) 88 

8 — Devlet Şûrası deavi dairesi ka
rarları hakkında Büyük Millet Meclisi 
kararından evvel cereyan etmiş olan bazı 
muamelâta Meclis kararının ne şekilde 
tatbik edileceğinin tayini hakkmda (3/78) 6 

9 — Gümrük tarife kanunu ile 1895 
sayılı kanunda yazılı « Gazoil » için her 
hangi bir vasıf aranılıb aranılmayacağının 
tefsiri^ hakkında (3/97) 140 

10 — Hâkimler kanununun muvak
kat maddesinin 3 sayılı bendinin tefsiri 
hakkında (3/72) 6 

11 — Harcırah kararnamesinin 
13 ncü madilesinin tefsiri hakkında (3/80) 6 

12 — 2041 sayılı kanunun 1 nci ve 
1452 sayılı kanunun 5 nci maddelerinin 
tefsiri hakkında (3/91) 88 

13 — İktisadî buhran vergisi kanu
nunun 6 ncı maddesile muvazene ver
gisi kanununun 3 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının tefsirine dair (3/81) 6 

14 — Mübadele ve teffiz işlerinin 
katî tasfiyesi ve intacı hakkındaki kanu
nun 2 nci ve 9 ncu maddeleri arasındaki 
mübayenet ile 1866 sayılı müzeyyel ka
nunun metninde münderiç zıd ahkâmın 
tefsirine dair (3/82) 6 
• 15 — Mübadele ve teffiz işlerinin 

katî tasfiyesi ve intacı hakkındaki kanu
nun 4 ncü ve mezkûr kanuna müzeyyel 

Sayıfa 
kanunun 1 nci maddelerinin tefsirine 
dair (3/83) 6 

16 — Mübadil, gayrimübadil, muha
cir ve saireye kanunlarına tevfikan teffiz 
veya adiyen tahsis olunan gayrimenkul 
malların tapuya raptına dair olan kanu
nun 6 ncı maddesinin tefsiri hakkında (3/84) 6 

17 — Münhal memuriyetlerde kul
lanılacak vekillere verilecek vekâlet ay
lıklarının ne suretle ve hangi tarihden 
itibaren hesab edileceğinin tayini hak
kında (3/85) 6 

18 —- Orman nizamnamesinin 16 ncı 
maddesi mucibince alınacak yaylakiye 
resminin ilgasına dair olan kanunun 
tefsiri hakkında (3/86) 6 

19 — Rüsumu sıhhiye kanununun 
9 ncu maddesinin tefsiri hakkında (3/95) 110 

20 — Türk tebaasile İran tebaasının 
evlenmeleri hakkındaki memnuiyetin mu
hafazasına dair olan 24 eylül 1290 ta
rifli nizamnameyi değiştiren kanunun 
2 nci ve 3 ncü maddelerinin tefsiri hak
kında (3/98) 140 

21 — Vasıtasız vergilere munzam 
kesirlerin tevhid ve nisbetlerinin tadiline 
dair olan 1454 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesinin tefsiri hakkında 6 

22 — Yabancıların Türk vatandaş
lığı mevzubahs olmayan tabiiyet tetkik
leri üzerine verilen kararlar aleyhine 
Şûrayi devlete müracaat edilib edilme
yeceğine dair 140 

1 — Af kanununun 3 ncü madde
sinin tefsirine dair 7,18,54,55 

2 — İktisadî buhran vergisi kanu
nunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
tefsirine dair 140 

3 — Artırma eksiltme ve ihale ka
nununun 46 ncı maddesinin ( K ) fıkra
sının tefsiri hakkında 68,88:89 

4 — 1 9 nisan 1341 tarih ve 630 
sayılı kanunun askerî mektebler talebe
sine de teşmili icab edib etmeyeceğinin 
tefsiri hakkında 140 

5 — Teşviki sanayi kanununa mü
zeyyel 2261 sayılı kanunun muvakkat 
maddesinin tefsiri hakkında 130,142:143 
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Sayıfa 

6 — Türkiye Cumhuriyeti kara sula
rında batan gemilerin yıkıntılarından ve 
dışarıya gönderilecek parçalarından alı
nacak resmin tayini hakkında " 130,142 

7 — Vasıtasız vergilere munzam ke
sirlerin tevhid ve nisbetlerinin tadiline 
dair olan 1454 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesinin tefsiri hakkında 122,140 

Teşriî masuniyet 
1 — Kocaeli mebusu ( eski) Sırrının 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki tezkerenin geri verilmesine dair 99 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmesi hakkında 55,141:142 

1 — Divanı muhasebatta açık bulu
nan azalığa bir zatin seçilmesine dair (3/14) 18, 

4.7,48,49 
2 — Konya ovası sulama idaresinin 

1931 yılı son hesabına aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair 99,110, 

* 111,113:116 
3 — Mart : mayıs 1934 aylarına aid 

raporun sunulduğuna dair 98,111,125 
4 — Yüksek mühendis mektebinin 

1931 yılı son hesabına aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair 98,111, 

113,116:119 

Sayıfa 
DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 

TEZKERELERİ 



TAHLİLÎ FÎHRÎST 

Sayıfa 
Adnan Ertekin (Aydm) - Bozdağan mal

müdürü iKemal hakkında Arzuhal encüme
ninin 84i numaralı karan münasebetile 
sözleri 45 

Ahmtd îhsan Tokgöz (Ordu) - Ankara 
şehri tmar müdürlüğü 1935 senesi bütçesi" 
münasebetile sözleri 22,23 

— Denizyolları işletme idaresine on 
senede oin milyon liralık yeni vapur alma 
tahsisata verilmesine dair kanun münasebe
tile sözleri 133 

Sayıfa 
— Köy kanununun 13 ncü maddesine ek 

kanun münasebetile sözleri 102 
— Van gölü gemi işletme idaresi 1935 

yılı bütçesi münasebetile sözleri 9 
Ali Çetinkaya ( Nafıa vekili ) - Posta, 

telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 
bütçesi münasebetile sözleri 71 

Ali Rana (Gümrük ve inhisarlar V.) -
Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 
sayılı kanunun muvakkat maddesinin tefsi
ri münasebetile sözleri 143 

Celâl Bayar (îktısad V.) - Denizyolları 
işletme idaresine on senede on milyon lira

lık yeni vapur alma tahsisatı verilmesine 
dair kanun münasebetile sözleri 135 

Fuad Ağralı ( Maliye V. ) - Boztuğan 
malmüdürü Kemal hakkında Arzuhal encü
meninin 841 numaralı kararı münasebetile 
sözleri 

F 

45 

— Muvazene vergisi kanununun 10 ncu 
maddesinde yazılı müddetin bir sene daha 
uzatılmasına dair sözleri 10,11 

H 
Hakkı Kılıç (Muş) - Boztuğan malmü

dürü Kejaal hakkında Arzuhal encümeni
nin 841 numaralı kararı münasebetile söz
leri 41,43,45 

Hakkı Tarık Us (Giresun) - Boztuğan 
malmüdürü Kemal hakkında Arzuhal encü
meninin i 841 numaralı mukarreratı münase
betile sözleri 41,42,44 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Ankara şehri 
İmar müdürlüğünün 1935 senesi bütçesi 
münasebetile sözleri 20,22 

— Denizyolları işletme idaresine on se

nede ' on milyon liralık yeni vapur alma 
tahsisatı verilmesine dair kanun münase
betile sözleri 131,134 

— Misafirini ecnebiye konağı için Hari
ciye vekâleti bütçesine konulan para müna
sebetile sözleri 101 

— Posta, telgraf ye telefon umum mü
dürlüğü 1935 yılı bütçesi münasebetile söz
leri ' 69,70 

— Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 
2261 sayılı kanunun muvakkat maddesinin 
tefsiri münasebetile sözleri 143 

îsmejt Eker (Çorum) - Boztuğan mal
müdürü!^ Kemal hakkında Arzuhal encü

menin. 841 numaralı kararı münasebetile 
sözleri 44 
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Sayıfa 
Mazhar Müfid Kansu (Denizli) - Deniz

yolları işletme idaresine on senede on mil
yon liralık yeni vapor alma tahsisatı veril
mesine dair kanun mûnasebetile sözleri 133,134 . 

— Muvazene vergisi kanununun 10 ncu 
maddesinde yazılı müddetin bir sene daha 
Tizatılmasma dair sözleri 11 

Mustafa Şeref Özkan (Burdur) - Anka
ra şehri îmar müdürlüğü 1935 senesi büt
çesi mûnasebetile sözleri ?? 

Sayıfa 
— Boztuğan mal müdürü Kemal hak

kında Arzuhal encümeninin 841 numaralı 
karar mûnasebetile sözleri 42 

— Muvazene vergisi kanununun 10 ncu 
maddesinde yazılı -müddetin bir sene daha , 

uzatılmasına dair sözleri 11 
Mükerrem Unsal (İsparta) - Yan gölü 

gemi işletme idaresi 1935 yılı bütçesi mûna
sebetile sözleri 9,10 

Nazım Poroy (Tokad) - Boztuğan mal
müdürü Kemal hakkında Arzuhal encüme-

N 
ninin 841 numaralı karan mûnasebetile 
sözleri 45 

Basın Kaplan ( Antalya ) - Bozdağan 
malmüdürü Kemal hakkmda Arzuhal en

cümeninin 841 numaralı 
betile sözleri 

karan münase-
45 

S 
Salâh Yargı (Kocaeli) - İki zatın ölüm 

cezasma çarptırılması hakkmda Adliye 
encümeni mazbatası mûnasebetile sözleri 111 

Srrrı Day ( Trabzon ) - Posta, telgraf 
umum müdürlüğü 1935 yık bütçesi mûnase
betile sözleri 74 

Süleyman Sırrı îçöz (Yozgad) - Boztu

ğan malmüdürü Kemal hakkmda Arzuhal 
encümeninin 841 numaralı kararı mûnase
betile sözleri . 43 

— Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1935 yılı bütçesi mûnasebetile söz
leri 72 

Şerif İlden (Kastamonu ) - Denizyolları 
işletme idaresine on senede on milyon lira
lık yeni vapur alma tahsisatı verilmesine 
dair kanun mûnasebetile sözleri 

Şükrü Kaya ( Dahiliye V. ) - Ankara 
şehri İmar müdürlüğü 1935 senesi bütçesi 

S 

132 

mûnasebetile sözleri 21,22,23 
— Van gölü gemi işletme idaresi 1935 

yılı bütçesi mûnasebetile sözleri ,18,19 
Şükrü Yaşm (Çanakkale) - Köy kanu

nunun 13 ncü maddesine ek kanun mûna
sebetile sözleri 102 

Tahsin San (Aydın) - Muvazene vergi
si kanununun 10 ncu maddesinde yazılı 
müddetin bir sene daha uzatılmasına dair 

sözleri 
— Van gölü gemi işletme idaresi 1935 

yılı bütçesi mûnasebetile sözleri 

Yahya Galib Kargı (Ankara) - Bozda ğan malmüdürü hakkmda Arzuhal encü-



- , 1 8 — 
Sayıfa 

meninin 841 numaralı karan mûnasebetile 
sözleri 

— Muvazene vergisi ikamınunun 10 neu 

Sayıfa 
maddesinde yazılı müddetin bir sene daha 
uzatılmasına dair kanun mûnasebetile söz
leri 10 

Ziya Karamursal (İstanbul) - Boztuğan 
malmüdürü Kemal hakkında Arzuhal en

cümeninin 841 numaralı kararı mûnasebe
tile sözleri 41,42,44 

DOĞRULTMA. 

1 — Birinci cildin 2 inci sahifesinde 
gelen evrakın 6 mcı numarasındaki lâyi
ha hulâsası aşağıdaki şekilde düzelti
lecektir: 

— Hava yolları Devlet işletme ida-

75 
113 
122 
144 

resi 1935 yılı bütçesile hava yolları 
Devlet işletme idaresi teşkilât kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
mezkûr kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun lâyihaları 1/6 (Bütçe 
encümenine.) 

2. — 40ncı sayıfada <r Havale edilen 
evrak » m 8 nci numarası, « lâyihalar » 
arasına alınmalıdır. 

* • » 




